ORSZÁGOS KÓRUSTALÁLKOZÓ - 2017. SZARVAS
A reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett kórustalálkozón kis
létszámú, de lelkes gyülekezeti énekkarunk is részt vett, 2017. május 13-án a
szarvasi Ótemplomban fellépő kórusok sorában. Rajtunk kívül a békéscsabai,
bonyhádi, budapest-kelenföldi, csákvári, kecskeméti, maglódi, miskolci,
orosházi, oroszlányi, pécsi és répcelaki kórusok szerepeltek. Szombaton, kora
reggel nagy izgalommal és várakozással vágtunk neki az útnak. Izgalommal a
saját szereplésünk-, várakozással az összkari darabok előadása miatt.
A nap programja feszített tempóban zajlott. Délelőtt és még ebéd után is a
közös- és egyéni kóruspróbák zajlottak. A délutáni, jubileumi műsorfolyam
keretében valamennyi kórus bemutatkozott, közben igehirdetésre,
köszöntésekre is sor került. Gáncs Péter elnök-püspök prédikációjában Pál és
Szilász csodálatos, börtönből való szabadulásáról is szólt, amely azután történt,
hogy éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a
foglyok pedig hallgatták őket. A csoda itt Szarvason is megtörtént… A több száz
torokból zengő közös éneklés igazi lélekemelő örömöt és szabadulást hozott. Jó
volt hallgatni a nap folyamán elhangzó műsorokat, a felkészült, szívből éneklő
kórusoktól. Késő este volt már, amikor a püspöki áldás után a nap zárásaként
elhangzott az összkar tolmácsolásában Kecskés Balázs: „Tarts meg Urunk szent
igédben” című kórusmű „ősbemutatója”, dr. Bence Gábor vezényletével.
Mindenkinek jólesett az ünnepi vacsora, amivel a szervezők megvendégeltek a
közeli étteremben és a templom előtti sátorban. Vasárnap reggel - búcsúként az Ótemplom harangjátéka az „Isten nékem erőm, bizodalmam” című
énekünket játszotta…

A nyíregyházi gyülekezet énekkara Szarvason...

Mezőberényi énekkari szolgálatunk…

Mind a 12 kórus a környékbeli településeken szolgált a délelőtti
istentiszteleteken, CANTATE vasárnapján. Mi az egy éve, kívül-belül
gyönyörűen felújított mezőberényi evangélikus templomban énekelhettünk. A
fiatal lelkésznő Lázárné Skorka Katalin és az egész gyülekezet nagy szeretettel
fogadott bennünket. Az istentisztelet után bőséges, finom ebéddel láttak
vendégül minket a parókián. Búcsúzóul megnézhettük a városka másik
evangélikus templomát, ahol „orgonistáink” Kovács László Attila és Kiss Zoltán
megszólaltatták az orgonát. Hazafelé valamennyiünk szíve csordultig volt
örömmel és Isten iránti hálával, hogy részesei lehettünk a kórustalálkozónak.
S.J. kórustag

